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Plati має намір стати лідером у своїй сфері діяльності.  

  

Наша ціль: 

відповідати, підтримувати  та, по можливості, перевершувати  
висловлені вимоги  

та досягати невисловлених очікувань  
наших замовників, як внутрішніх так і зовнішніх,  

всією нашою діяльністю,  
з повагою до Закону,  

принципів Кодексу Корпоративної Етики т 
а Навколишнього Середовища    

 

Наші процеси націлені підтримувати та постійно покращувати: 

Ефективність = Задоволення потреб Замовника 

Продуктивність = Оптимізація внутрішніх ресурсів та витрат 

Гнучкість = Динамічна, кваліфікована, серйозна та інтелектуальна організація 

 

Якість – головна ланка у нашій організації  

Націленість на якість  - невід’ємна частина кожної сфери діяльності  

Якість нашої продукції повинна відповідати очікуванням Замовника, наш підхід – «Нуль дефектів» 

 

Визначальною в нашій організації є Система Управління Якістю, побудована на вимогах Стандартів ISO 9001, 
IATF 16949, ISO 13485 та  ISO 14001 та націлена на: 

• Дотримання вимог зацікавлених осіб та нашої соціальної, екологічної, благодійної, нормативної та 
законодавчої відповідальності  

• Надання необхідних ресурсів для забезпечення виконання обов’язків та повноважень, визначених 
організацію 

• Встановлення корпоративних цілей, які підлягають моніторингу в процесі перегляду керівництва; 

• Ефективність Системи Управління Якістю у досягненні  корпоративних цілей гарантуючи  дотримання 
вимог  стандартів ISO 9001 та IATF 16949 

• Пошук об’єктивних відгуків від клієнтів та здійснення діяльності відповідно до заявлених методів та вимог 
клієнтів 

• Оцінку можливостей для постійного покращення  
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Всі працівники  зацікавлені виконувати наші вимоги та брати активну участь у діяльності компанії  
 

Найвище керівництво  зобов’язане:  

• Задовольняти встановлені вимоги, забезпечуючи визнання, розуміння та виконання вимог замовника та 

чинних законодавчих та регуляторних норм.  

• Забезпечувати постійне покращення Системи Управління Якістю гарантуючи, що ризики та можливості, що 

можуть мати вплив на якість продукції та послуг визначені та сфокусовані на  підтриманні та підвищенні 

рівня задоволеності клієнтів.  

• Надавати необхідні ресурси для впровадження дій, визначених Системою Управління Якістю та 

постійного покращення діяльності 
 

Щоб досягти мети  Plati гарантує взяту на себе відповідальність за:  

• Забезпечення виконання політики та цілей якості, що встановлені Системою Управління Якістю  та є 

сумісними з контекстом та стратегічним напрямом діяльності Компанії. Цілі якості повинні бути 

встановлені та розглядатися як  частина внутрішнього аудиту Системи Управління Якістю, процесу 

моніторингу та перегляду керівництва, з метою дотримання вимог замовника   

• Сприяння застосування процесного підходу та підходу оцінки ризиків.  

• Гарантування наявності необхідних для функціонування Системи Управління Якістю  ресурсів, включаючи 

навчання, підтримку та заохочення 

• Наголошення важливості ефективного управління якістю та відповідності вимогам Системи Управління 

Якістю   

• Забезпечення досягнення Системою Управління Якістю очікуваних результатів   

• Залучення, направлення та підтримку людей для сприяння ефективності Системи Управління  Якістю  

• Сприяння поліпшенню 

• Підтримку інших керівних ланок у демонстрації їх лідерства у сфері їх відповідальності. 

• Створення партнерських відносин з постачальниками  та зацікавленими сторонами  з метою надання 

покращених послуг  

 
 
 

Dr. Lennart Schley 
(CEO Plati Group) 

 
Травень  2020 


